
Voor het industriële smalspoor bestaat een grote 
belangstelling. Na het artikel in OdR 1983-3 dit-
maal een aanvulling over een steenfabriek in Los-
ser. 

De Steenfabriek „ Werklust" in Losser 
en zijn smalspoor 

In OdR 1983-3 verscheen van de hand van schrijver dezes een 
artikel over het industrieel smalspoor in Nederland. In dat artikel 
werden de smalspoorbedrijven van een tiental steenfabrieken bespro-
ken. De smalspoorweg van steenfabriek „Werklust" in het Twentse 
Losser was daar niet bij omdat het bestaan van dit bedrijf bij de 
schrijver niet bekend was. Bovendien heeft de fabriek in 1983 stilge-
legen. De ontdekking van dit bedrijf is echter voldoende aanleiding 
voor een artikel. 

Wie in Losser gaat kijken, ziet daar een steenfabriek met smal-
spoor, zoals dat er veertig tot vijftig jaar geleden uitzag. En dan te 
bedenken dat het hier om een normaal commercieel draaiend bedrijf 
gaat en zeker niet om een werkend museum. De reden om een 
steenfabriek op een zodanig ouderwetse manier te exploiteren is 
gelegen in een grote liefde voor het steenbakkersvak en het geloof in 
een goed, eerlijk ambachtelijk produkt. 

Alvorens in te gaan op het spoorbedrijf van steenfabriek „Werk-
lust", nemen wij eerst een kijkje in de fabriek, omdat spoor en 
produktieproces zo nauw met elkaar zijn verbonden. 

De fabricage van baksteen op de oude manier is een seizoengebon-
den bedrijf. In de periode mei tot november wordt de klei gedolven en 

worden de stenen gevormd en op rekken in de open lucht (de „haag-
hutten") gedroogd, 's Winters worden de stenen gebakken. Dat 
bakken gebeurt in een zgn. „ringoven". die in de jaren twintig is 
gebouwd. Men stookt de oven met kolen en hout, waarbij als hout 
o.a. afgedankte spoorbielzen worden gebruikt. De moderne steen-
ovens gebruiken olie en vooral aardgas als brandstof. 

Klei is de grondstof vooreen steenfabriek en deze klei wordt in de 
directe omgeving van de fabriek gewonnen. Het is klei, die in oeroude 
tijden door riviertjes is afgezet en die zich nu op grote diepte bevindt. 
De kleiput ligt dan ook in een afgraving van ongeveer vijftien a twintig 
meter diepte. 

Dit levert al meteen voor de spoorliefhebber een aardig schouw-
spel op. Als de kipkarretjes met behulp van een elektrisch aangedre-
ven excavateur. merk Max Faller, zijn geladen, wordt het treintje met 
locomotief en al door een scheepslier, eveneens elektrisch aangedre-
ven, aan een staaldraad naar boven getrokken. Tijdens deze rit houdt 
de machinist de wacht bij de lier. Vroeger kwam deze kabeltractie bij 
het smalspoor veel voor. Onder andere bij de Winterswijkse steen-
groeve werden de treintjes tot 1972 op deze wijze uit de groeve 
getrokken. 

Het kleitreintje van de Steenfabriek ,, Werklust' 
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getrokken door een DIEMA-locomotief uit 1930. onder de excavateur in de leemkuil; 14 mei 1984. 



Situatieschets van steenfabriek ,, Werklust" in Losser 

Steenfabriek Werklust", Losser 

materieeloverzicht 

locomotief fabrikaat type bouwjaar opmerkingen 

dienstloc DIEMA DS 12 1930 
reserveloc O & K Deuvre dieselmotor 

men, vreemd genoeg, van O & K in Amsterdam en niet van DIEMA-
importeur IVB in Zwolle. De locomotief heeft geen cabine. Bij regen 
is een geel zeiljack de enige bescherming voor de machinist. 

De reservelocomotief, die in de werkplaats staat opgeborgen, is. 
hoewel het bouwjaar niet bekend is, ongetwijfeld nog ouder. Het 
onderstel van deze machine is van O & K; de motor is van Franse 
makelij, merk Deuvre. Dit voertuig, dat er uit ziet als een groot 
uitgevallen, voorhistorische koffiemolen, is niet rijvaardig. 

Bij de fabriek aangekomen, worden de kipbakken een voor een met 
de hand omgekiept boven de mengmachine. Daar voegt men kalk en 
water toe. Vervolgens verdwijnt de klei in een machine, die de klei in 
hompen verdeelt. Met de hand worden deze hompen in steenvormen 
gevormd, nadat ze eerst door het zaagsel zijn gerold. 

Het transport van de natte gevormde steen, de zgn. „groene 
steen", geschiedt met behulp van plankjes die over staalkabels lopen. 
Een transportsysteem, dat door de fabriek zelf is uitgedacht. 

De fabriek is eigendom van de Gebroeders Osse, van wie er een, nu 
91 jaar oud, nog in leven is. De dagelijkse leiding berust bij een 
schoonzoon, die vroeger rangeerder bij de NS is geweest. Uit die tijd 
heeft hij, merkwaardig genoeg, een enorme afkeer van stoomlocomo-
tieven overgehouden. Er werken elf mensen bij „Werklust", allen, 
van jong tot oud, met veel enthousiasme voor „hun fabriek". 

Door stagnatie in de verkoop van stenen heeft de fabriek in 1983 
stilgelegen, maar sinds mei 1984 wordt er weer volop gewerkt. 

Dan nu het spoorbedrijf. Zoals al is vermeld, wordt er alleen in het 
zomerseizoen gereden. In het voorjaar wordt eerst nieuw wit zand 
tussen het spoor gestrooid. De spoorbaan bestaat uit spoorstaven van 
9 kg/m, onderling door ijzeren dwarsliggers verbonden. Op sommige 
plaatsen ondersteunen houten dwarsliggers de baan. De spoorlijn is in 
totaal ongeveer 250 m lang. Er zijn twee hoogbejaarde diesellocomo-
tiefjes en twaalf door Orenstein & Koppel gebouwde kipkarren, die 
alle vorig jaar opnieuw in de verf zijn gezet. 

De treintjes worden getrokken (of geduwd) dooreen DIEMA loco-
motief, type DS 12, d.w.z. met een vermogen van 12 pk. gebouwd in 
1930. Alle fabrieksplaten ontbreken en reserve-onderdelen betrekt 

Laten wij tot slot eens een rit meemaken van de fabriek naar de 
kleiput. De vier kipkarren van onze trein worden met handkracht 
weggeduwd en hobbelen de lichte helling van het emplacement af. In 
de bocht, waar de spoorbaan naast de weg komt, blijven ze staan. 
Vanaf het andere spoor vertrekt de locomotief, die de karretjes onder-
weg oppikt. Het locje duwt de trein. Onderweg zwaaien we naar een 
paar spelende kinderen. 

Nu komt de helling. De machinist maakt de staaldraad van de lier 
vast aan de buffer van de locomotief en stelt de lier in werking. 
Tijdens de afdaling blijft de machinist op de loc. Boven de baan hangt 
aan houten portalen een draad, waarmee de lier kan worden stopgezet. 

Onderaan de helling ligt een wissel, waar prompt de achterste 
wagen ontspoort. Omdat een stuk hout niet het gewenste resultaat 
oplevert, komt de krik, die altijd aan boord is, in actie. 

Als alles weer in het spoor staat, nemen we het wissel om via een 
„Spitzkehre" bij de baggermolen te komen. De loc wordt afgekop-
peld en een voor een worden de kipkarren onder de excavateur 
geplaatst. 

Op de terugreis trekt de locomotief de trein. Halverwege wordt de 
koppeling tussen de loc en de eerste lorrie vervangen door een lange 
ketting omdat anders de trein niet door de boog aan het begin van het 
emplacement kan. Men ziet wel, tijdens zo'n korte rit gebeurt er nog 
van alles. 

Per dag maakt het treintje ongeveer zes ritten op zijn baan van licht 
veldspoor met een spoorwijdte van 700 mm. Een erg gemoedelijk en 
archaïsch spoorbedrijfje. dat doet wat het moet doen. Het is goed te 
weten, dat ook in tijden van „Trains a Grande Vitesse" er op deze 
manier nog spoor wordt „bedreven". 
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Spoorfeiten 

Met ingang van de winterdienst, op 1 okto-
ber, rijdt er eenmaal per week een trein van 
Kanya Kumari, in de uiterste zuidpunt van 
India, via New Delhi naar Jammu Tawi, het 
noordelijkste station in dat land. De afstand 
van 3868 km wordt in ongeveer 68 uur afge-
legd. (The Statesman) 

Sinds 1972 is er in het centraal station van 
Warschau een spoorwegmuseum. Het be-
schikt over twee zalen en enkele sporen. In 
de zalen zijn foto's, modellen, uniformen en 
andere curiosa tentoongesteld. Op de sporen 
staan onder andere een type Tr-21, dat is de 
eerste zuivere Poolse locomotief (een 1D-
goederentreinmachine), een Pm-3, dat is een 
voormalige 0 3 1 0 van de Deutsche Reichs-
bahn (een 2C1-sneltreinlocomotief in 
stroomlijnuitvoering) en een Okz-32 (een im-

posante 1 El-tendermachine, door Cegielski 
gebouwd). 

Nu bestaat het plan in Sochaczew, 50 km 
ten westen van Warschau, een openlucht-
museum in te richten, waarvan ook de smal-
spoorweg Sochaczew - Piaski Królewskie 
deel zal uitmaken. Deze zal dan als museum-
bedrijf worden geëxploiteerd, hetgeen de 
enige kans op behoud van deze verbinding 
zal zijn. (Dziennik Lodzki) 

Het locomotiefpark bestaat uit twee locomotie-
ven, waarvan er maar één rijvaardig is. 


